Australian Tutoring Association
(ATA) Ltd.

ప్రవర్త నా నియమావళి

ఆస్ట్రేలియన్ ట్యూట్రింగ్ అసో స్టియేషన్ (ATA) లిమిట్ెడ్

ప్రవర్త నా నియమావళి
మొదట్ి భాగిం - ప్రచయిం
లక్ష్యూలు:
1. ఆస్ట్రలి
ే యన్ ట్యూట్రింగ్ అసో స్టియష
ే న్ (ATA) యొక్క ప్రవర్త నా నియమావళి లక్ష్యూలు:
1.1) ఖాతాదార్ులక్ు నతి
ై క్ శిక్షణా సింసథ లు మరయు అభ్యూసక్ుల దాారా అత్యూత్త మ స్ట్వలు అిందేలా నిరాారించుట్
1.2) విద్ూ యొక్క శిక్షణా స్ట్వల దాారా ఒక్ జాతీయ బించ్ాార్కక ను సృషిరించడిం
1.3) ఉత్త మ ఆచర్ణను అవలింబించ్ేలా ఉప్దేశిించడిం మొద్ల ైనవి.
స్మృతి యొక్క అనువర్త నము
2. ఆస్ట్రలి
ే యన్ ట్యూట్రింగ్ అసో స్టియష
ే న్ ATA యొక్క సభ్ుూలక్ు ఈ సాృతి వరత సత ుింది. ఎవరైతే ATA లో సభ్ూత్ాిం తీసుక్ుని ఈ
సాృతికి క్ట్టరబడి ఉిండడానికి అింగీకార్ము తెలియజేసత ారో వారకి ఇది వరత సత ుింది.
వివర్ణ
3. ఈ సాృతిలో సాృతి అనన ప్దానికి అర్ా ిం ATA వార ప్రవర్త నా నియమావళి
"ఖాతాదార్ుడు" అింట్ే విదాూరథ లేదా విదాూరథ యొక్క త్లిి ద్ిండురలు లేదా సింర్క్షక్ుడు, ఎవరత
ై ే బయధ్ూత్ వహించి విదాూబో ధ్నా స్ట్వలక్ు
ధ్నమును చ్ెలిిించువార్ు.
"వివాద్ము" అింట్ే ఏ ఖాతాదార్ుడెన
ై ా ATA సభ్ుూల ప్రవర్త నా నియమావళిని ఆచరించడిం లేద్ని అసింత్ృప్ిత ని వూక్త ిం చ్ేసత ారో దానిని
వివాద్ము అింద్ుర్ు
"సభ్ుూడు" అింట్ే ఆస్ట్రలి
ే యన్ ట్యూట్రింగ్ అసో స్టియష
ే న్ (ATA) లో ప్ూరత సభ్ూత్ాిం తీసుక్ుింట్యరో మరయు అసో స్టియట్
ే మింబర్క్
క్ుడా వారతోనే చ్ేర్చబడతార్ు.
"కావూ చ్ోర్త్ాము" అింట్ే ఇింకొక్ర కావాూలుగాని, ప్దాలు కాని, భ్యవాలు కాని త్న సాింత్ క్లిితాలుగా ఉప్యోగించుకొనుట్
మరయు సాింత్దార్ునక్ు గురత ింప్ు తెలియచ్ెప్ిక్ పో వడము
"బో ధిించువాడు" అింట్ే ఎవరత
ై ే విద్ూను బో ధిించ్ే స్ట్వలను అిందిసత ారో వార్ు
"శిక్షణ" అనన ప్దానిన విద్ూను బో ధిించువార్ు లేక్ విదాూవిషయాలలో శిక్షణను ఇచుచవార్ు
Tutoring Centre అింట్ే "శిక్షణా సింసథ " అనగా వాణిజూ ప్ధ్ా తిలో విదాూబో ధ్న చ్ేస్ట్ సింసథ లు. దీనినే విదాూబో ధ్నా సింసథ లుగా క్ూడా
ప్్రకకనవచుచ.
"Tutoring Organisation" అనగా విదాూబో ధ్నా సింసథ . ఈ సింసథ విదాూబో ధ్నా స్ట్వలను అిందిించడానికి నలకొలిబడినది.

రిండవ భాగము - శిక్షణా స్ింస్థ ల యొక్క బాధ్ూతలు - ప్రవర్త నా నియమావళి
ATA స్భ్ుూల బాధ్ూతలు
4. శిక్షణా సింసథ లు విదాూర్ుథలక్ు ఉత్త మ ఫలితాలను అిందిించడానికి త్మ ద్గగ ర్ ఉనన వనర్ులను ప్ూరత గా వినియోగించవల ను.
5. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు త్మక్ు సాధ్ూమన
ై ింత్గా త్మ విదాూబో ధ్నా నైప్ుణాూనిన ఉప్యోగించి విదాూర్ుథలక్ు బో ధిించవల ను.
త్దాారా విదాూర్ుథలు ఏ విభ్యగాలలో శిక్షణ ప ింద్ుతారో ఆ విభ్యగాలలో మర్ుగు చ్ెింది ఉత్త మ ఫలితాలను ప ింద్గలర్ు.
6. సభ్ుూలు త్మ యొక్క శిక్షణా నప్
ై ుణాూనిన మరయు విదాూబో ధ్నక్ు కావలస్టిన వనర్ులను ప్ూరత గా ఉప్యోగించుక్ుని త్దాారా
విదాూర్ుథలక్ు నేర్ుచకోవాలనే జిజాాసను, ఆత్ాస్ట్థ రాూనిన ప్్ించవల ను.
7. సభ్ుూలింద్ర్ూ ATA యొక్క ప్రవర్త నా నియమావళి నక్లు ఖాతాదార్ులింద్రకీ అింద్ుబయట్టలో ఉిండేట్ట్ట
ి , వార ప్రశీలనక్ు
అభ్ూరథ ించినచ్ో వింట్నే అిందిించ్ే బయధ్ూత్ను వహించవల ను.

అర్హతలు
8. బో ధ్క్ులింద్ర్ూ సింసథ యొక్క విదాూ ప్రణాళిక్లోను, బో ధ్నా ప్ద్ా త్యలలోను త్గన శిక్షణ తీసుక్ునేట్ట్ట
ి సింసథ యొక్క సభ్ుూలు
బయధ్ూత్ వహించవల ను.
9. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు ప్ూరత స్టిబబింది యొక్క శిక్షణక్ు, స్టిబబింది యొక్క వృతిత ప్ర్మైన ఉననతికి సదా బయధ్ూత్ వహించవలస్టి
ఉింట్టింది. శిక్షణ అననది ప్రణాళిక్ మరయు అింశాల ఉననతి కావచుచ.బయలల ఉననతికి సింబింధిించిన విదాూవిషయక్
సమసూలలో పాలుప్ించుకోవడిం, ప్రీక్ష్ిించడిం, బయలల ర్క్షణ ఇతాూది విషయములు.
10. సింసథ నియమించ్ే బో ధ్క్ులు క్నీసిం సింవత్్రానికి ఒక్కసారైనా వార్ు విదాూబో ధ్నా ప్ద్ా త్యలను నియమానుసార్ిం
పాట్ిసత ునానరా లేదా అనన విషయమై ప్రక్షలక్ు హాజర్ు కావలస్టి ఉింట్టింది. బో ధ్క్ులు తీసుక్ునే ఈ ప్రీక్ష వార్ు ప్రీక్ష
తీసుకోక్ ప్ూర్ామే విధివిధానాలనినతెలియజేయడము జర్ుగుత్యింది. దానిలో "Tutor Assessment Form " ఉప్యోగించ్ే
విధానము క్ుడా ఉిండవచుచ. ఈ ఫార్ింను ATA వార website www ata edu au దాారా ప ింద్వచుచ.

ప్రక్ట్న యొక్క బాధ్ూత
11. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు ఖాతాదార్ులింద్రకీ విదాూబో ధ్నా స్ట్వల యొక్క ముఖూ ఉదేేశాూనిన అింద్జేయవలస్టి ఉింట్టింది. ముఖూింగా
సభ్ుూలు:
అ. విదాూర్ుథలక్ు శిక్షణ అవసర్మా కాదా, ఒక్వేళ అవసర్మయతే భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు ఈ శిక్షణ త్ద్ుప్ర ప ిందే
ప్రయోజనాలు తెలియజేయవలస్టి ఉింట్టింది.
ఆ. అభ్ూర్థ న మేర్క్ు భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు ప్రణాళికా కార్ూక్రమాలను చూస్ట్ అవకాశానిన క్లిిించవలస్టి ఉింట్టింది.
ఇ. భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు బో ధ్క్ుల యొక్క విదాూర్హత్లు, అనుభ్విం గురించి తెలియజేయవలస్టి ఉింట్టింది.
ఈ. అభ్ూర్థన మేర్క్ు 18 సింవత్్ర్ముల లోప్ు ఉనన విదాూర్ుథల యొక్క ప్రగతిని లిఖిత్ప్ూర్ాక్ముగా సమాచ్ారానిన యధాత్ధ్ింగా
అింద్జేయవలస్టి ఉింట్టింది.

ప్ూర్వ ప్రీక్షలు, తదుప్ర ప్రీక్షలు ఇతర్ అించనాలు మరయు స్మాచార్ములు
12. అించనా చ్ేస్ట్ ప్ధ్ా తి మరయు ఉప్యోగమును మరయు ఉప్యోగించ్ెడి ఉప్క్ర్ములను ముింద్ుగానే ప్ూరత గా
తెలియజేయవల ను. మార్ుకలు వేస్ట్ ప్ధ్ా తి ఖిండిత్ముగాను, వూవహార్మును బట్ిర నిజాయతీగానూ ఉిండవల ను.
13. విదాూర్ుథలక్ు నిర్ాహించ్ే అించనా ఫలిత్ములు గానీ ఇత్ర్ ప్రీక్ష్య ఫలిత్ములు గానీ ఖాతాదార్ులక్ు అింద్ుబయట్టలో
ఉిండవల ను.
14. నాూయప్ర్మైన క్ట్ర డి లేక్ుననచ్ో నమోద్ు చ్ేసుకొనుట్క్ు నిర్ాహించబడిన మరయు దిద్ేబడిన ప్రవేశ ప్రీక్షల అసళళు
ఖాతాదార్ులక్ు అవసర్ము మేర్క్ు చూప్ిించవలస్టి ఉింట్టింది. ఖాతాదార్ులు ఎింద్ువలన ప్రతూె క్ శిక్షణ తీసుకొవల నో అనన
విషయములు వివరించడానికి, సమరథ ించడానికి క్ూడా ఈ ఫలితాలను ప్రక్ట్ిించడము అవసర్ము.
15. ఖాతాదార్ులక్ు వారత్ప్ూర్ాక్ముగా లేదా నోట్ి మాట్గా చ్ెప్ిబడిన ప్రతిప్ుషిర అత్ూింత్ విశద్ముగా, క్ప్ట్ము లేక్ుిండా ఏ
మాత్రము త్ప్ుిదార ప్ట్ిరించక్ుిండా వాూపార్ప్ర్ింగా కాని భ్విషూత్య
త లో నమోద్ు చ్ేయించవల ననన సాార్థ ముతో కాని
ఉిండరాద్ు.
16. నివేదక్
ి లు వారత్ప్ూర్ాక్ముగా కాని, నోట్ిమాట్గా కాని ఉిండవచుచను. ఈ నివేదిక్ స్ట్మషర ర్ుక్ు క్నీసము ఒక్కసారైనా
ఉిండవల ను (శిక్షణ తీసుక్ునే ప్రమతి ఒక్ స్ట్మషర ర్ు అయనఎడల).

ప్రక్ట్నలు
17. సభ్ుూలు త్ప్ుిదో వ ప్ట్ిరించ్ే లేదా అపారమాణిక్మన
ై ప్రక్ట్నలు కాని, క్రయవిక్రయాలు కాని, త్ప్ుిదో వలో సూచిించ్ే శిక్షణా
స్ట్వల ధ్ర్లుగాని, లేని ఉప్యోగములను క్లిిించి ఉననట్ట
ి గా చూప్ిించడము కాని, శిక్షణ యొక్క అవసరానిన త్ప్ుిగా
చూప్ిించడిం గాని ఎట్ిర ప్రస్టిథత్యలలో చ్ేయరాద్ు. "Competition and Consumer Act 2010 (Cth)" యొక్క అింశాలు,
మరయు ఏ ఒక్క రాషర మ
ే ు/స్టీమ ఆధారత్ వినియోగదార్ుల చట్ర ము మరయు సాృతి యొక్క అింశాలు వరత ించును.
18. ప్రక్ట్నలలో కాని లేదా క్రయవిక్రయాలలో కాని సభ్ుూలు దావా వేస్టన
ి చ్ో అవి అత్ూింత్ నిజాయతీగాను, ఖిండిత్ముగాను
మరయు నిర్ూప్ిించగలదిగా ఉిండవల ను. ఈ సింక్లనము కాని గణాింకాలు కాని ఖాతాదార్ులను త్ప్ుిదో వ ప్ట్ిరించ్ేవిగా
ఉిండరాద్ు. నిజమన
ై గణాింకాలు మరయు నిర్ూప్ిించగలిగే సమాచ్ార్మును మాత్రమ ఉప్యోగించవల ను.
19. అమాకాలను ప్్ింప ిందిించడానికి ఉప్యోగించ్ే ప్రక్ట్నలు ప్రతూే క్ శిక్షణ వలన క్లిగే ఫలితాలు మరయు క్ృతిరమమన
ై ఆశలను
పో ర తా్హప్ర్చవని సభ్ుూలు గురత ించ్ాలి.
20. ఇత్ర్ సింసథ లతో పో ట్ి ప్డడానికి త్ప్ుిదో వ ప్ట్ిరించ్ే ప్ద్ా తిని మరయు పో లిచ చూప్ిించ్ే ప్ద్ా తిని సభ్ుూలు ఎప్ుిడూ
పాట్ిించరాద్ు.
21. సింప్ూర్ణ సభ్ుూలు త్మకి అర్హమన
ై M.A.T.A. అక్షరాలను మరయు Associate Member కేవలము A.A.T.A. మాత్రమే ATA
లో సభ్ూతాానికి గుర్ుతగా ఉప్యోగించగలర్ు.

22. సింప్ూర్ణ సభ్ుూలు ATA యొక్క సాృతిని అింగీక్రించి అనువరత ించినచ్క ATA యొక్క వూవహార్ చిహనమును ప్రక్ట్నలక్ు
ఉప్యోగించుకోవచుచను. కాని Associate Member ఈ వూవహార్ చిహనమును ఉప్యోగించరాద్ు.

విద్ాూబో ధ్నా స్ింస్థ లు మరయు శిక్షణా స్ింస్థ ల ప్రమాణాలు
23. ఎక్కడెైనా త్డి కాని తేమ కాని ఉిండే ప్రదశ
ే ాలు త్ర్చుగా శుభ్రిం చ్ేయించి అత్యూత్త మ శుభ్రత్ పాట్ిించ్ేట్ట్ట
ి సభ్ుూలు జాగరత్త
వహించవల ను.
24. అింద్ర్ు సభ్ుూలూ పారధ్మక్ చికితా్ ప్్ట్క్
ి సులభ్ింగా అింద్ుబయట్టలోఉిండే విధ్ింగా మరయు కార్ూవర్గ ము అింద్రకీ అది ఉిండే
ప్రదశ
ే ము తెలియజేస్టట్
్ ట్ట
ి నిరాారించవల ను. అింతే కాక్ుిండా దానిలో అనిన అవసర్మన
ై వసుతవులు ఎప్ుిడూ ఉిండేలాగాను
క్నీసము ఒక్క term క్ు ఒక్సారైనా ప్రశీలిించి ఎప్ిట్ిక్ప్ుిడు నిిండుగా ఉించ్ే బయధ్ూత్ను వహించవల ను.

ప్రణాళిక్లు ఇతర్ కార్ూక్రమాల జాబితాలు
25. అవసర్మత
ై ే సభ్ుూలు రాషర ే నిరాారత్ Board of Studies ప్రణాళిక్ మరయు విషయ సింగరహమునక్ు త్మ కార్ూక్రమానికి
సింబింధానిన నిర్ూప్ిించగలగాలి.
26. అభ్ూర్ాన మేర్క్ు సింసాథ స్టిబబింది కాని ఇత్ర్ విదాూబో ధ్క్ులు తాము ఎించుక్ునన శిక్షణా నిరాాణ క్రమానిన సూచిసూ
త
వారత్ప్ూర్ాక్ వాజ్ఞ్గ్మూలము సమరిించవలస్టి ఉింట్టింది. ఒక్క term క్నాన ఎక్ుకవ సమయిం శిక్షణ తీసుక్ుననప్ుిద్ు ఇది
వరత ించును.
27. ఖాతాదార్ుల అభ్ూర్థ న మేర్క్ు సింబింధిత్ ప్రణాళిక్లు గాని విషయ సింగరహమునుగాని అింద్ుబయట్టలో ఉిండేలా చూడవల ను.

గరింధ్చౌర్ూము
28. సభ్ుూలు ఎట్టవింట్ి గరింధ్చ్ౌర్ూమునక్ు మొసమునక్ు కాని పాలిడరాద్ు. ఏ సాథయలో కాని ప్రాధీనత్క్ు చ్ోట్ట ఇవారాద్ు.
సభ్ుూలు ATA యొక్క గరింధ్చ్ౌర్ూత్ విధానమునక్ు అత్ూింత్ పారధానూత్ను ఇచిచ బయధ్ూత్ వహించవల ను. అవి ఎప్ిట్ిక్ప్ుిడు
తాజా మార్ుిలు చ్ేర్ుసూ
త ఉిండవల ను. ఈ విధానము ATA website www ata edu au వద్ే లభ్ూమగును.

వ్ాూపారాత్మక్ విధానము
29. సభ్ుూలు త్మ వూవహార్ములనీన నతి
ై క్ింగా నాూయమార్గ ింలో రాషర ,ే జాతీయ చట్యరలక్ు క్ట్టరబడి ఉిండవల ను. ఉదాహర్ణకి
బయలల సింర్క్షణ, వర్త క్ ఆచర్ణ, ప్నునల విధానము, superannuation , కారాక్ుల నషర ప్రహార్ము, వృతిత రీతాూ ఆరోగూ
జాగరత్తలు, భ్ేద్భ్యవమును వూతిరేకిించడిం ఇతాూద్ులు.
30. ఏ రాషర ింే లో లేదా ప్రదశ
ే ింలో బయలల సింర్క్షణ చట్ర రత
ీ ాూ అమలులో ఉిందో అక్కడ సభ్ుూలు నిరాారించవలస్టిన ముఖూ
విషయము - బో ధ్క్ులింద్ర్ూ అవసర్మైన నమూనా ప్తారలను నిింప్ి సింబింధిత్ ప్రతినిధి సింసథ లక్ు సమరిించిన త్ర్ువాత్నే
ముఖాముఖి శిక్షణక్ు హాజర్ు కావల ను.
31. ఏ రాష్టారేలలో లేదా ప్రదశ
ే ాలలో అయతే బయలల సింర్క్షణ చట్ర రత
ీ ాూ అమలులో లేదో అక్కడ సభ్ుూలు విదాూబో ధ్క్ులచ్ేత్
చట్ర బద్ా మన
ై వాజ్ఞ్గగూలముప్్ై త్మప్్ై ఎట్టవింట్ి ప్ూర్ా లేదా మగలి ఉనన నేరాలు లేదా నిింద్లు ఏ చట్ర ప్ర్ముగా లేదా బయలల
విషయింలో నేర్సుథలుగా ప్ట్టరబడలేద్ని సింత్క్ము చ్ేయించుకోవల ను

32. విదాూబో ధ్క్ులతో మౌఖిక్ ప్రీక్షను నిర్ాహించి భ్యవిసూచక్ విదాూబో ధ్క్ులక్ు సాధ్న ప్రశనలను, మరయు బయలల సింర్క్షణ,
విద్ూ అనే అింశాలక్ు సింబింధిించిన ప్రశనలక్ు సమాధానాలు రాస్ట్ట్ట్టవింట్ి కార్ూక్రమానిన నిర్ాహించ్ే బయధ్ూత్ క్ూడా
సభ్ుూలదే.
33. స్టిబబింది మరయు కార్ూక్ర్త లు నతి
ై క్ముగా మరయు బయధ్ూతాయుత్ముగా ప్రవరత ించవల ను కానీ అనాూయమన
ై
అమాక్విధానాలను అవలింబించి, భ్యప్్ట్ర ,ి బలవింత్ప్్ట్ర ి త్మ విదాూబో ధ్న స్ట్వలను అమాక్ుిండా చూసుక్ునే బయధ్ూత్
క్ూడా సభ్ుూలే వహించవల ను.
34. ఏ సభ్ుూడూ క్ూడా ఉచిత్ింగా లేదా త్క్ుకవధ్ర్క్ు నియమత్ బో ధ్నా సమయము కానీ లేదా అింద్ులో ఒక్ భ్యగిం కానీ,
ఒక్వేళ బో ధ్నా ధ్ర్ ప్్రగతే లేదా గుణము త్గగ నా, లేదా ప్రతిపాద్నను ప్రమత్ము చ్ేయరాద్ు.
35. ఉదో ూగులింద్ర్ూ "ప్రవర్త నా నియమావళి" ని బయగా ఆక్ళిింప్ు చ్ేసుక్ునేలా చూస్ట్ బయధ్ూత్ సభ్ుూలదే.

వ్ారతప్ూర్వక్ బో ధ్నా ఒడింబడిక్ లేద్ా ఒప్పిందములు (ఎక్కడైతే వ్ాట్ి ఉనికి ఉింట్ ింద్ో )
36. సభ్ుూలు బో ధ్నా ఒడింబడిక్ ఈ కిరింద్ వివరించిన విధ్ింగా ఉిండేట్ట్ట
ి బయధ్ూత్ వహించవల ను.
అ. శిక్షణా సింసథ యొక్క ప్్ర్ు, చిర్ునామా మరయు Australian Company Number (ACN), Australian Business
Number (ABN);
ఆ. సభ్ుూల మరయు ఖాతాదార్ుల యొక్క హక్ుకలు, బయధ్ూత్లు విశద్ముగా, క్ప్ట్ము లేక్ుిండా వివరించవల ను
ఇ. ఈ కిరింద్ ఇచిచన వాట్ితో క్లుప్ుక్ుని శిక్షణక్ు అయేూ ప్ూరత ఖర్ుచ :
i . చ్ేరేట్ప్ుిడు క్ట్ర వలస్టిన జీత్ము, ద్ర్ఖాసుత జీత్ము మరయు ఇత్ర్ ముింద్సుతగా క్ట్ర వలస్టిన జీత్ములు
ii ప్రతి ఒక్క బో ధ్నా సమావేశానికి క్ట్ర వలస్టిన జీత్ము;
iii ఒప్ిింద్ము ప్రకార్ము చ్ెలిిించవలస్టిన మొత్త ము, ఎింత్ త్ర్చుగా చ్ెలిిించవల ను మరయు క్నీస నిరాారత్ సమయము
మొద్ల ైనవి;
iv మొత్త ము విదాూ బో ధ్నక్ు చ్ెలిిించవలస్టిన రకఖ్ఖ ము;
v . శిక్షణా ఒప్ిింద్ము ప్రకార్ము ఇత్ర్తార క్ట్ర వలస్టిన లేదా క్ట్ర వలస్టి రావచుచను అనుక్ునన జీత్ము; మరయు
vi . ఎప్ుిడెన
ై ా ర్ద్ుే చ్ేసుక్ుననట్టవింట్ి మొత్త ము లేదా ఏ ప్రస్టిథత్యలలో అట్టవింట్ి జీత్ము వనకిక ఇవావలస్టి వచిచనదో
మొద్ల ైనవి.
37. అభ్ూర్థన మేర్క్ు భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులకి బో ధ్నా ఒప్ిింద్ము యొక్క నక్లును మరయు సింత్క్ము చ్ేస్టన
ి ఒప్ిింద్ము
యొక్క నక్లును నమోద్ు చ్ేసుక్ుననప్ుిడు సభ్ుూలు ఇవావలస్టి ఉింట్టింది.

తిరగ చలిల ింప్ులు
38. ATA సభ్ుూలింద్ర వద్ే ను వారత్ప్ూర్ాక్ తిరగ చ్ెలిిింప్ు విధానము ఖాతాదార్ులక్ు ఎలి వేళలా అింద్ుబయట్టలో ఉిండవల ను.
39. సభ్ూల వద్ే నునన తిరగ చ్ెలిిింప్ు విధానము అనిన రాషర ే మరయు జాతీయ చట్ట్ శాసనము ననుసరించి ఒకే రీతిగా
ఉిండవల ను.

40. సభ్ుూలు ఎట్ిర ప్రస్టిథత్యలలోను "తిరగ చ్ెలిిించబడద్ు" అనన ప్లక్ను త్గలిించరాద్ు ఎింద్ువలి నింట్ే అది త్ప్ుిదో వ
ప్ట్ిరించును. ఎప్ుిడెన
ై ా చట్ర బద్ా మన
ై ప్రసుథత్యలు ఉలి ింఘించినట్ి యతే కొనుగోలుదార్ులక్ు తిరగ చ్ెలిిించమని అడిగే హక్ుక
"Competition and Consumer Act 2010(Cth)" ప్రకార్ము ఉింట్టింది. అవి ఎట్టవింట్ి ప్రస్టిథత్యలనగా త్గన జాగరత్తతోనూ,
నైప్ుణూముతోనూ ప్ని చ్ేస్టి ప్రక్ట్ిించిన విధ్ముగా ఉత్త మ స్ట్వలను అింద్జేయవల ను.

గోప్ూత
41. సభ్ుూలు Privacy Act (1988) (Cth) మరయు జాతీయ గోప్ూతా స్టిదా ాింత్ములక్ు అనుగుణింగా నడుచుకొనవల ను.
42. అభ్ూర్ాన మేర్క్ు ఖాతాదార్ుల ఫ్ళ
ై ులోని అించనాలు, హాజర్ు ప్ట్ిరక్, ప్రవర్త నా ప్రశీలనలు, బలుిలు, సమాచ్ార్ జాబతాలు
మరయు వూకితగత్ వివరాలు ఖాతాదార్ులక్ు అవసర్మత
ై ే అింద్జేయవలస్టి ఉింట్టింది.

అభియోగములను ప్రషకరించు ప్దధ తులు
43. ఖాతాదార్ులు ఏదెన
ై ా అభియోగమును ప్్ట్ర న
ి చ్ో సభ్ుూలు శాయశక్ుతలా ప్రయతినించి నాూయముగా మరయు త్ారత్గతిని
ప్రషకరించవల ను.
44. ఒక్వేళ సభ్ూలక్ు నోట్ిమాట్గా అభియోగము అిందితే :
అ. ఖాతాదార్ులను గురత ించ్ాలి, వార్ు చ్ెప్ిి నది విని, అవసర్మన
ై విషయములు వారస్టి ప్్ట్ర టక్ుని, అభియొగదార్ునక్ు
కావలస్టినది గురత ించవల ను;
ఆ. తీసుక్ునన వివరాలు నిరాథరించుకోవల ను;
ఇ. అభియోగా ప్రష్టాకర్ ప్ద్ా తిని వివరించవల ను మరయు ఇత్ర్ మార్గ ములు సూచిించవల ను;
ఈ. సాధ్ూప్డినచ్ో అభియోగమును వింట్నే ప్రషకరించవల ను లేదా నిరాారత్ సమయములో అభియోగమును ప్రష్టాకర్ము
చ్ేయుద్ుమని హామీ ఇవావల ను; మరయు
ఉ. త్గన విధ్ముగా అభియోగమును గురించి కారాూనుసర్ణ చ్ేయవల ను, ఉదాహర్ణకి అభియోగము చ్ేస్టన
ి వారకి ప్రతిప్ుషిర
మరయు ప్రష్టాకర్మునక్ు తీసుక్ునన చర్ూల గురించి సభ్ుూలు బయధ్ూత్ వహించి వివరించవల ను.
45. వారత్ప్ూర్ాక్ అభియోగమును తీసుక్ునన సభ్ుూలు:
అ. అబయోగము చ్ేస్టన
ి వారకి వారత్ప్ూర్ాక్ ప్రప్ుషిరని మరయు సభ్ుూలు అభియోగమును ప్రషకరించడానికి తీసుక్ునన
చర్ూల వివర్ములు అభియోగము చ్ేస్టన
ి ప్ది (10) రోజులలోప్ు అింద్జేయవలస్టి ఉింట్టింది; మరయు
ఆ. ఒక్వేళ అభియోగ ప్రష్టాకర్ము ప్ది (10) రోజులలోప్ు జర్గనిచ్ో, అభియోగము అిందినద్ని వారత్ప్ూర్ాక్ చ్ెలి ుచీట్ిని ఏడు
(7) రోజులలోప్ున మరయు అింద్ులో నిరాారత్ సమయములో సభ్ుూలు అభియోగ ప్రష్టాకరానికి తీసుక్ునన చర్ూల గురించి
ప్రప్ుషిరని అింద్జేసత ామని అభియోగము చ్ేస్టన
ి వారకి తెలియజేయాలి
46. స్టిబబింది అింద్రకి అభియోగ ప్రష్టాకర్ స్టిదా ాింత్ముల గురించి తెలిస్టి ఉిండాలని సభ్ుూలు నిరాారించుకోవాలి
47. ఒక్వేళ అభియోగము సభ్ుూనికి ఖాతాదార్ునికి మధ్ూ ప్రషకరించబడక్పో యనట్ి యతే సభ్ుూడు ఖాతాదార్ునికి ATA క్ు
ఫిరాూద్ు చ్ేయగల ఖాతాదార్ుని యొక్క హక్ుకను తెలియజప్ిి త్గన సలహా ఇవావల ను. ఇద్ే రలో ఏ ఒక్కరన
ై ా
అభియోగమును ATA క్ు తీసుక్ుని వళువచుచను.

48. అభియోగము ATA క్ు తెలియజేస్టినప్ుిడు బో ర్ుు త్న Code Administration Committee (CAC) దాారా వీల న
ై oత్
వేగముగా అభియోగమును విని త్న నిర్ణయమును ఇర్ుప్క్ష్యలవారకి వారత్ప్ుర్ాక్ముగా తెలియజేయవల ను.
49. ఒక్వేళ సభ్ుూడు సాృతిని ఉలి ింఘించినట్ట
ి ATA నిర్ణ యించినచ్ో, ATA రాజాూింగము ప్రకార్ము ఆింక్షలను ATA విధిించును

మూడవ భాగము - ప్రపాలన
50. ATA ఈ ప్రవర్త నా నియమావళిని పాట్ిించును. ATA యొక్క బో ర్ుు క్నీసము ఇద్ే ర్ు (2) బో ర్ుు సభ్ుూలతో ఒక్ Code
Administration Committee (CAC)ను నియమించును.

స్మృతి యొక్క అభివృద్ధధ
51. సాృతి యొక్క అభివృదిాకి ATA బయధ్ూత్ వహించును.
52. ఈ సాృతిని ATA వార website lనింద్ు చ్ేర్చబడినది.

ఆమోదములు
53. ఎవరైనా సాృతిని ఉలి ింఘించినట్ట
ి నిర్ూప్ిించబడితే ATA విచ్ార్ణ జరప్ిించి ఆ సింబింధిత్ సభ్ుూనిచ్ే సరదిద్ే ుకొను చర్ూను
చ్ేప్ట్టరనట్ట
ి బయధ్ూత్ వహించును. అట్టవింట్ి చర్ూక్ు ఈ కిరింద్ ప్్రకకనన విషయములు వరత ించును:
అ. ప్రక్ట్నలను సవరించుట్ లేదా ఉప్సింహరించుట్;
ఆ. సరదిదే న
ి ప్రక్ట్నను ప్రద్రశించుట్;
ఇ. సింబింధిత్ ఖాతాదార్ులక్ు సరదిదే న
ి సమాచ్ార్మును జాబుల దాారా అింద్జేయుట్;
ఈ. సాహత్ూము లేదా లేఖనసామగర సరదిద్ే ుట్ లేదా ఉప్సింహరించుట్; మరయు
ఉ. ఏ ప్రక్ట్నలు కాని మూల వసుతవులు కాని సాృతి యొక్క ప్రమాణములక్ు సరపో లవో వాట్ిని ఉప్సింహరించవల ను.
54. ATA త్న ఇష్టారనుసార్ముగా ఏ సభ్ుూల త
ై ే సాృతికి అనుగుణముగా వూవహరించక్ పో వుద్ురో వారకి హెచచరక్ జారీ చ్ేయుట్
మరయు ఆింక్షలు విధిించుట్ చ్ేయవచుచను.
55. ఒక్వేళ ATA ఉత్త ర్ుాల ప్రకార్ము నిరాారత్ సమయములో సరదిద్ే ుకోలేక్ పో యనట్ి యతే, ఆ సింబింధిత్ సభ్ుూల యొక్క
సభ్ూత్ాము నిరాారత్ సమయమునక్ు ర్ద్ుే చ్ేయుట్, ఒక్వేళ అనుగుణముగా వూవహరించక్ పో వుట్ కొనసాగతే ATA ఆ
సభ్ుూలను బహషకరించవచుచను.
56. ఆ విధ్ముగా ATA నుిండి బహషకరించబడిన సభ్ుూడు ఎట్టవింట్ి ప్రక్ట్నలు సభ్ూత్ాము దాారా చ్ేస్ట్ యోగూత్ను
కోలోివడము, మరయు ATA సాృతికి సింబింధిించిన సాహత్ూము మరయు లేఖనసామాగరని ఉప్యోగించడము వింట్నే
మానుకోవల ను.

